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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 29-én 18,05 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán,
Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (9 fő)
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit, majd elmondja, hogy az elmúlt
hét vasárnapján tragikus közlekedési baleset következtében életét vesztette Németh Tamás, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki nagyon sok szállal kötődik
Zirchez és a térséghez. Korábban – mostani nevén Zirci Önkormányzati Tűzoltóság – az
önkéntes tűzoltóság köztestületi elnöke volt. Kéri, hogy emlékezzenek rá egyperces néma
felállással.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -,
majd megnyitja az ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2015.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
2./ Zirci Járásbíróságra ülnökök választása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület Dr. Horváth Sándor Árpádot
alpolgármesternek választotta, aki korábban betöltötte a bizottság elnöki tisztségét és a
bizottság tagja volt. Tekintettel a jogszabályi környezetre a két feladat ellátása egymással
összeférhetetlen, így alpolgármester úr jelezte lemondását. Ennek következtében szükséges a
bizottság létszámának feltöltése és új bizottsági elnök választása.
Kitér arra, hogy a korábbi időszakban két személy neve merült fel új bizottsági tagként, Dr.
Kovács László és Nemes István képviselőké. Az elnöki tisztségre pedig Horváth László
tanácsnok, képviselő személyéről fogalmazódott meg javaslat. Miután alapesetben 5 fős a
bizottság, s most két fővel bővülne, ezért úgy gondolja, különösebb problémát nem jelent.
Hozzáteszi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
módosítása úgyis aktuális, így ahhoz kapcsolódóan a személyi változásokat szintén át kell
vezetni.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ha két fővel bővülne, akkor hat tagú lesz a bizottság?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Kasper Ágota képviselő felveti, a bizottság tagjainak nem páratlannak kell lenni?
Ottó Péter polgármester válasza szerint nem, ugyanis nincs ilyen kikötés. Csupán annyi
kikötés van, hogy többnek kell lenni a képviselő tagnak, mint a külsős bizottsági tagnak.
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, hogy miért, illetve, ha ezt most meglépik, akkor a többi
bizottságot is duzzasztani fogják?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, olyan változás volt a bizottság életében, amely
indokolta az előterjesztés elkészítését. A többi bizottsággal kapcsolatban, ha olyan igények
merülnek fel, hogy a tagok létszámát bővítsék, akkor annak sincs akadálya. Úgy véli, ha
valaki dolgozni szeretne egy bizottságban, akkor miért ne adják meg a lehetőségét.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő utal arra, miszerint Nemes István képviselőtársa
többször hangoztatta, hogy elfoglaltsága miatt nem kíván több bizottságnak tagja lenni.
Személy szerint ezt szintén megtette, de tartja is magát ehhez. Kérdezi, mi történt?
Nemes István képviselő válasza, hogy mióta bekerült a képviselő-testületbe át tudja szervezni
a munkáját. A vállalkozása létszámmal bővült, így feladatokat adott le, s megpróbál teljes
erővel az önkormányzati munkára koncentrálni.
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Megjegyzi, többször részt vett olyan bizottság ülésein, melyeknek nem tagja. Tehát, egyre
jobban érdeklődik a munka, illetve a kollégái tevékenysége iránt, szeretne fejlődni e téren is.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő jelzi, kb. egy hónapja volt egy informális ülés, ahol feltették a
kérdést, hogy vállalja-e. Akkor képviselőtársa részéről nemleges volt a válasz.
Nemes István képviselő ezt megerősíti, de azóta volt egy komolyabb megbeszélése
polgármester úrral.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy az informális megbeszélésen az alpolgármesteri
feladatok ellátásáról szólt a történet.
Kasper Ágota képviselő tiszteletben tartja képviselőtársa döntését, s örül, hogy ennyire
felbuzdult a képviselői feladatok iránt. Ugyanakkor sokkal praktikusabbnak és
működtethetőbbnek tartja a bizottságot, ha páratlan a tagok száma.
Kérdezi, nem kellene elgondolkodni még egy külsős bizottsági tagon?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ennek sincs akadálya. Hozzáteszi, a korábbi
időszakban tartósan volt olyan, amikor a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság páros
számú taggal működött.
Kasper Ágota képviselő hangsúlyozza, csupán javaslat volt a részéről, s ha elfogadhatónak
tartja polgármester úr, illetve a képviselő-testület, akkor érdemes lenne ezen elgondolkodni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2015.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
tagjának Nemes István önkormányzati képviselőt választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2015.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
tagjának Dr. Kovács László önkormányzati képviselőt választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Horváth László képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2015.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
elnökének Horváth László önkormányzati képviselőt, a bizottság tagját választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2015.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság tagjai számának növekedése miatt a Zirc Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatosan a 2015. I. félévi munkaterv szerinti májusi képviselő-testületi
ülésre készítsen előterjesztést.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2015. május 28.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

